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رضي اهللا عنه: "رأيت عمر على قتب يعدو فقلت يا أمري املؤمنني  يقول علي بن أيب طالب
يا  :عدك، قالاخللفاء ب ذللتلقد أ :فقلت، من إبل الصدقة أطلبه د بعري نّ  :قال ؟أين تذهب

أبا احلسن ال تلمين فوالذي بعث حممًدا بالنبوة لو أن عناقًا ذهبت بشاطئ الفرات ألخذ ا 
  .عمر يوم القيامة

 ستعرف املزيد من املواقف يف هذه املادة إن شاء اهللا.
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1 عمر.. أمير المؤمنين

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد.. الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسمَد ِهللا احلَ 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه ( سمة إين أحبكم يف اهللافإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة وبرأ النَ 
 .)اوال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً يوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟

   ،،،  إخويت 

¯ËÖ]�àÚ�ÜÒ^ècæ�^ßérßè�á_��]�Ù`‰_JJ�àŞe�^Úæ�^ãßÚ�†ã¾�^Ú�� �

الفتنة على  ρ، وكان أخشى ما خيشاه رسول اهللا مع أصحابه وهو يسوسهم، ويسوقهم إىل ربه جل جالله ρعاش رسول اهللا 
 [...] ،أمور تنكرونهاوسيصيب أخرها بالء و إن أمتكم هذه ُجِعَل عافيتها في أولها، " :ρ ل رسول اهللاقا، أمته
الذي يحب أن يؤتى  ، وليأِت إلى الناسيؤمن باهللا واليوم اآلخر، فلتأتِه منيته وهو يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن أحب فمن
  .]1844صحيح مسلم:  –[صحيح " إليه

اقتضاء الصراط -صحيح[ "إنه من يَِعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيًرا"خيشى على أمته الفتنة، قال:  ρ هذا رسول اهللا 

  ولكن كيف إن ُجِعَل بني األمة والفتنة باب؟!، ]83/2: المستقيم
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2 عمر.. أمير المؤمنين

�]�Ùç‰…�oè‚u�ÀË¬�ÜÓŁè_��ρ�íßjËÖ]�»�[[� �

فقال حذيفة بن  ؟يف الفتنة ρيُكم حيفظ حديث رسول اهللا قال: أيوًما بني أصحابه، ف جلس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 وولده وجاره أهله ومالهفتنة الرجل في " يقول: ρمسعت رسول اهللا هاتِه، إنك عليه جلريء، فقال  :أنا أحفظه كما قاله، قال :اليمان

  .]7096: صحيح البخاري-[صحيح [...]" والصدقة تكفرها الصالة

مالك أنت  :فقال، إمنا أسألك عن األخرى اليت متوج كموج البحر -رضي اهللا عن عمر- ،فقال عمر: ليس عن هذا أسألك
أيُكَسر هذا الباب أم يُفَتح قال بل يُكسر قال ذلك حرٌي أن  :رضي اهللا عنهوبينها بابًا مغـلًقا فقال عمر  إن بينك ؟وهلا يا أمري املؤمنني
  ]3209: صحيح ابن ماجه-[صحيح. ال يُغلق بعدها أبًدا

h^fÖ]�çâ�†ÛÂ==JJ� �

- [صحيح ُسئل حذيفة بعد ذلك هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم عمر هو الباب، لقد حدثته حديثا ليس باألغاليط

نعم كما أن دون غد الليلة، إين حدثته حديثًا ليس باألغاليط فهـِبنا أن  :قال؛ الشاهد .(حديث صدق) ،]3209: صحيح ابن ماجه
  .]7096: صحيح البخاري-[صحيح عمر :قال ؟،من الباب :ـًا فسأله فقالوقوأَمرنا مسر  ،نسأله

كانت   ..ا بني األمة وبني الفتنة، فلما كِسر الباب دخلت الفنت على األمة، عمر، كان بابً -رضي اهللا عن عمر-هذا عمر 
  !ابه حىت الشياطني..

JJ°�^é�Ö]�äe^ãi�†ÛÂ===� �

وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتُهن،  ρعلى رسول اهللا تأذن عمر اس" عن سعد بن أيب وقاص قال:
ك يا رسول ورسول اهللا يضحك فقال عمر: أضحك اهللا سن ،ρتدرن الحجاب، فأذن له رسول اهللا فلما استأذن عمر، قمن يب

أنت يا رسول ف: فقال عمر : عجبت من هؤالء الالتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب!ρاهللا، فقال رسول اهللا 
، أتهبنني وال تهْبن رسوَل اهللا ثم قال عمر أْي عدوات أنفِسهن" ،صلى اهللا عليه وسلم - مفرتض خيافوك أكثر-  "اهللا أحق أن يهبن

ρاهللا  ؟ قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسولρ  قال رسول اهللاρ  والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالًكا فًجا إال
  .واحلديث يف صحيح مسلم، ]2396: صحيح مسلم– صحيح[ "ا غير فجكسلك فجً 
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3 عمر.. أمير المؤمنين

يهاُب  ..حىت الشيطان خيشى عمر !سبحان اهللا العظيم ،هكذا إذا سلك بن اخلطاب فًجا سلك الشيطان فًجا غري فّجه
بني األمة وبني الفتنة، أن  الباب ،رزه أن يكون هو البابعمر، وفاروقية عمر، كانت تكفيه وحتُ  عمر.. خياُف عمر، قوة عمر وَصوَلةُ 

  حيمي اهللا األمة من الفتنة بعمر فلما ُكِسر عمر فِتح الباب. 

  ،إخويت ،،

Γ�†ÛÂ�íé�}�τ�Σ� �

ومع  ؛قد حدثته حديثًا ليس باألغاليط ،قال: كان يعلم ؟عمر بن اخلطاب وهو يعلم هذا، ملا ُسِئل حذيفة أكان عمر يعلم
لسألين  عراقبه عمر. لو عثرت بغلة يف ال طف الفرات خلشيت أن حياسب اهللاُ ت َجْدٌي بِ ذلك كان يأخذ نفسه بالشدة، يقول لو ما

   .اهللا عنها، كانت خشيته هللا شديدة

 ،ليتين كنت مثل هذه التبنة :اهللا بن عامر بن ربيعة يقول: رأيت عمر أخذ تبنة من األرض فقال كان عمر بن اخلطاب، وعبد
  ، ليتين مل أُك شيًئا، ليتين كنت نسًيا منسًيا.ليتين مل أخلق، ليت أمي مل تلدين

�^ÛãßÂ��]��Ö`ŠéÊ�^Ãé–è�á_�ké�}�� �

  مسؤولية اخلالفة، ومسؤولية اإلمارة يف عرف عمر..  تعاَل انظر حتمل املسؤولية..

ذ رأى رجًال بينما هو يوما بالعالية يف يوم صائف شديد احلر إ ..هو الذي حيكي هذه القصة ،عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
فقال عثمان ما على  - لي من شدة احلر، ومن حرارة الشمستغاألرض -وعلى األرض مثل الفراش من احلر  يسوق ِبكرين من اإلبل،

ـا بردائه يسوق  :مث يروح، مث دنا الرجل فقال عثمان ملواله ،لو أقام باملدينة حىت يربد ،هذا انظر من هذا فنظر فقال أرى رجال مُعَتم
  انظر فنظر فإذا عمر بن اخلطاب. :، مث دنا الرجل فقالبكرين

فأعاد رأسه فلما  - حر اهلواء يلسع ..اهلواء–رأسه من الباب فإذا نفح السموم  فقال هذا أمري املؤمنني، فقام عثمان فأخرج
من إبل الصدقة ختلفا وقد  بكران (مجلني يعين) :حاذاه عمر ناداه عثمان قال يا أمري املؤمنني. ما أخرجك هذه الساعة؟ قال عمر

  ُمضي بإبل الصدقة، فأردت أن أحلقهما باِحلمى، وخشيت أن يضيعا فيسألين اهللا عنهما.
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4 عمر.. أمير المؤمنين

عمر  فقال ،-جييبوهم تعاَل أنت اقعد يف الظل أي غالمني- ، "يا أمري املؤمنني هلم إىل املاء والظل ونكفيك هذا"قال عثمان: 
من أحب أن ينظر إىل القوي األمني فلينظر إىل هذا، إن خري من استأجرت  :فقال عثمانُعد يا عثمان إىل ظلك، ": اهللا عنه رضي

  ."القوّي األمني

Γ�íÞ^Ú_�†ÛÂ�τ�Σ� �

   أمانة عمر.. عدل عمر تعالوا نرى

اشرتيت إبالً وسقتها إىل اِحلمى، فلما مسنت قدمت ا إىل السوق ألبيعها فدخل عمر  :قال عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه
، فجئته )َبٍخ َبٍخ ابن أمري املؤمنني :اهللا يا عبد( :فجعل يقول )،اهللا بن عمر لعبد( :قيل ؟)،ملن هذه( :السوق فرأى إبًال مسانًا، قال

   ].جئت أجري[اسعى 

   ؟مالك يا أمري املؤمنني :فقلت - 
   ؟.اهللا ما هذه اإلبل يا عبد :قال - 
   .وابتعثت ا إىل اِحلمى، أبتغي ما يبتغي املسلموناشرتيتها   - يعين هزيلة- إبل أنضاء اشرتيتها  :قلت - 
افسحوا إلبل (، )اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني(، )ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني( :تبتغي ما يبتغي املسلمون! أم يُقال :قال عمر - 

تريد أن ُلك أمري م اهللا بن عمر خذ رأس مالك واجعل الربح يف بيت مال املسلمني، أ ، يا عبد)ابن أمري املؤمنني
   ؟املؤمنني

  رضي اهللا عنك يا عمر، أين أنت يا عمر؟ 

[†��æ_�äjéŞÂ_��¤_� �

ا (نطع يعين عليه الذهب منثورًا حثًا حثً  دعاين عمر بن اخلطاب فأتيته فإذا بني يديه نطعٌ " :ويقول ابن عباس رضي اهللا عنهما
بن عباس فاقسم هذا بني قومك، اهللا أعلم حيث ذوى هذا عن نبيه وعن  هُلم يا( :جلد، والذهب مبعثر عليها) قال هكذا من فرشة

فسمعت البكاء فإذا  ،ابن عباس فأكببت عليه أقّسم وأزيل.. أفرقه.. وأبعده عن بعضه :قال )،أيب بكر، وأعِطيته، أخلري أعطيته أو شر؟
وأعطاه  ،إرادة الشر هلما  عنهرضي اهللا  بكروعن أيب ρالذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه و " :صوت عمر يبكي ويقول يف بكائه

  .."لعمر إرادة اخلري له
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5 عمر.. أمير المؤمنين

   ..ρامسع وصل على النيب 

±^Ãi��]�Ù^Ú�»�^ßÊ†‰_�‚Î= 

يتأسف ويضرب بيده على عن جماهد أن عمر حج مرة فأنفق مثانني درمهًا من املدينة إىل مكة، مث من مكة إىل املدينة، مث جعل 
حنن  ..؟مثانني درمها يف حجة .. يقول:ينفق من بيت املال يصر(هو  !مال اهللا تعاىلاألخرى، ويقول ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا يف 

  هكذا أسرفنا)! 

لمني الذين باتوا ال يشبعون عن قتادة: ملا ورد عمر الشام ُصنع له طعام مل ير قبله مثله فلما أِيت به قال: هذا لنا فما لفقراء املس
ويُذهب بأولئك إىل  ،إن كان حظنا يف هذا :فاغرورقت عني عمر وقال ؛هلم اجلنة :هرضي اهللا عنفقال خالد بن الوليد  ؛بز الشعريمن خ

  ا. اجلنة، لقد بانوا بونًا بعيًدا. (قال له نستفيد بأكلة، وهم يأخذون اجلنة؟) فقد بانوا بونًا بعيدً 

إين خائف أن أسأل عما بك (كان  :كان ميد يده على البعري، ويقول  هللا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عبداعن سامل بن 
  .. مسؤول عن البعري. )ويطبب اإلبل ويقول له أنا مسؤول عنك ،يداوي ويعاجل

°Û×Š¹]�áƒ`j‰]JJJJJJJ� �

ان قد اشتكى شكوى له، فنـُعت له العسل (وصفوا له عن الرباء بن معرور أن عمر بن اخلطاب خرج يوًما حىت أتى املنرب، وك
برطمان عسل.. شوية عسل وهو حمتاج بيت املال قربة عسل.. أن يشرب عسال حىت يعاجل بطنه، ويف بيت املال عكة عسل (يف 

  إن أذنتم يل فيها أخذا وإال هي علي حرام. :يشرب شوية عسل)، فصعد املنرب واستأذن املسلمني

_k×Öƒ�ð^Ë×¤]�Õ‚Ãe=� �

من إبل  د بعري نّ  :قال ؟رضي اهللا عنه: "رأيت عمر على قتب يعدو فقلت يا أمري املؤمنني أين تذهب يقول علي بن أيب طالب
اخللفاء بعدك،  ذللتلقد أ :الصدقة أطلبه.. بعري ند من إبل الصدقة أطلبه (بعري شرد، فر.. هرب وأنا أجري وراءه ألحضره) فقلت

 تلمين فوالذي بعث حممًدا بالنبوة لو أن عناقًا ذهبت بشاطئ الفرات ألخذ ا عمر يوم القيامة، (سيحاسب على يا أبا احلسن ال :قال
  هذه لو واحدة فرت). 
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6 عمر.. أمير المؤمنين

�]�Ùç‰…�‚ãÂ�î×Â�]„â�^Þ‚ãÂ�^Ú��]æ� �

بنته أم - ا على حفصة كان يف عام الرمادة ال يأكل شيًئا إال اخلبز والزيت، يُذكر أنه دخل يومً   اخلطاب رضي اهللا عنه عمر بن
واهللا ما عهدنا هذا على  ؟إدامان يف إناء واحد ؟، فوضعت له إناء فيه خل وزيت، فنظر إليه وقال: ما هذا- املؤمنني رضي اهللا عنها

   .امان؟.. خل وزيت وبكى حىت انصرف).. هذان إدىت تركه وانصرف، (يف طبق خل وزيتعهد رسول اهللا، مث ظل يبكي ح

فقراء  قرقري أو ال تقرقري فواهللا ال تذوقي طعاًما حىت يأكل :ة قرقرت بطنه.. (بطنه تكركب.. تتقلب) فقاليف عام الرماد
  .- سبحان اهللا العظيم-  املسلمني

[^ßÂ�Ý^ßèæ�ØËÇè�Üm�^Þ†Ú_�±çjè==� �

اهللا إىل َحرّة ، عن زيد بن أسلم قال خرجت مع عمر بن اخلطاب رمحه -قلنا إنه هو أول من عسحنن و - عمر بن اخلطاب  ةمر 
، فخرجنا رول حىت دنونا )إين أرى هؤالء ركًبا َقُصر م الليل والربد انطلق بنا ،يا أسلم( :واقم، حىت إذا كنا بصرار إذا نار، فقال

  امرأة معها صبيان هلا وقدر منصوبة على النار وصبياا يتضاغون. امنهم، فإذ

هلم يا أصحاب  :كره أن يقول يا أصحاب النار وهم يوقدون نارًا، فقال، و "السالم عليكم يا أصحاب الضوء" :فقال عمر
   .الضوء عمر ينظر إىل الِقدر

   .السالم عليكم يا أهل الضوء :قال - 
   .وعليك السالم :قالت - 
   ؟أقرتب "أدنو؟.."قال:  - 
   .قالت: ادُن خبري أو دع، لو عندك خري تفضل - 
  ؟"ماذا بكم" :فدنا فقال - 
   ."الربدقصر بنا الليل و " :قالت - 
   "؟ومال هؤالء الصبية يتضاغون"قال:  - 
   .قالت: اجلوع - 
   ؟قال: فأي شيء يف هذا الِقدر - 
   .نا وبني عمرقالت: ماء أسكتهم به حىت يناموا، واهللا بين - 
   "أي رمحك اهللا وما يدري عمر بكم؟"فقال:  - 
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7 عمر.. أمير المؤمنين

  قالت: يتوىل أمرنا مث يغفل وينام عنا؟  - 

جنا رول حىت أتينا دار الدقيق، فأخرج ِعدًال من دقيق، وكبة من شحم، وقال امحلهم فأقبل علّي وقال انطلق بنا، فخر "قال: 
امحل علي، فحمل على ظهره وانطلق  .ال أم لك ،"أنت حتمل عين وزري يوم القيامة؟" :ال.. أنا أمحل عنك، قال . قلت:"عليّ 

  وانطلقت معه إليهم رول.

، وجعل ينفخ حتت الِقدر حىت يشتعل )ذري علّي وأنا أحرك لك(عل يقول فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيًئا فج
، )أطعميهم وأنا أصفح هلم(، فأتته بصحفة فأفرغها فيه، مث جعل يقول )ابغيين شيًئا أسكب فيه( :والدخان يتخلل حليته، مث أنزهلا فقال

  فلم يزل حىت شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية الكيس. 

إذا جئِت أمري  ، فيقول: قويل خريًا..)جزاك اهللا خريا كنت أوىل ذا األمر من أمري املؤمنني(ت تقول قام وقمت معه فجعل
  املؤمنني وحدثيين هناك إن شاء اهللا.

مث تنحى ناحية عنها فابتعد، مث استقبلها ينظر إىل مكاا من بعيد، فضرب ضربة وقلنا له: إنا لنا شأنا غري هذا، وهو ال 
   .حىت رأى الصبية وقد ناموا وهدأوا ،: البد أن تكون الوقفة هلدف، عمر ال يتكلميكلمين، يقول

أكلهم لوقت ما رآهم يلعبوا ويقفزوا [ )ت أن ال أنصرف حىت أرى ما ُأِحبإن اجلوع أسهرهم وأبكاهم فأحبب ،يا أسلم( ل:وقا
أمشي إال وأنا رأيت هذا الوضع.. أم يصطرعوا ومن بعد ستطيع أن قال كنت ال أ ]،ويدافعوا بعض ووقت ما رقدوا، تعبوا وناموا مشى

  .يناموا

¼Î�]⁄‚Öæ�êÖ�k×fÎ�^Ú��]æ==JJ� �

، فأيت عمر ببعض ولده فقبله، فقال "استعمل عمر رجًال من بين أسد على عمل له، فدخل ليسلم عليه"عن أيب عثمان قال: 
ال تعمل يل  ،واهللا أنت بأوالد الناس أقل رمحة من أوالدك"قط، فقال عمر:  أتقبل هذا يا أمري املؤمنني؟ واهللا ما قبلت يل ولًدا :األسدي

ه عمًال أبًدا، فرد عهده وقال ما ذنيب إن كان اهللا نزع الرمحة من قلبك، وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء، وقال إن من مل يرحم أوالد
  أمانة. "فكيف يرحم الرعية؟
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جّهز بنيايت واكسهن، أقسم  ،زيت اجلنةوقف أعرايب على عمر بن اخلطاب فقال: يا عمر اخلري جُ "ة بن زهري قال: عن قسام
ضيت واهللا عن حايل لُتسألن. بكى عمر حىت باهللا لتفعلن، قال: فإن مل أفعل ماذا يكون؟ قال األعرايب: أقسم باهللا ألمضني وإذا مَ 

  . "ميصي هذا لذلك اليوم ال لِشعره واهللا ال أملك قميًصا غريهمث قال يا غالم أعطه ق ،اخضلت حليته

: إن هؤالء الناس سيدنا أبو بكر، ما قلت يف سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه مثل ؛زهده ُيضرب به املثال ..عمر بن اخلطاب
ناصب، وال طاليب شيء من هذا أبًدا، مل يكونوا طاليب دنيا، وال طاليب زعامة، وال طاليب م .سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علّي.

  هدوا يف الدنيا وتركوها. وإمنا كانوا يريدون اهللا، فأعطاهم اهللا عز وجل، وزَ 

  .يف اللقاء القادم ا لنتوقف الوقفة األخرية مع عمر رضي اهللا عنهتعالو 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  اهللا. والسالم عليكم ورمحة                            


